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Horváth Ferenc

Írhatta volna…
Írhatta volna: Krúdy Gyula 

A málnaízű lány

Egy rezedaillatú nyári estén Kázmér, aki először vett részt ilyesféle nyaraláson, 
egymagában sétálgatott a táborban. Érzékelhetetlen szellő fújdogált felhe-
vülten, s  időnként szemmel nem észlelhető gejzírek törtek fel imitt-amott a 
levegőben, s buzogtak sisteregve, közönséges emberi fülnek felfoghatatlanul.

Kázmér hitetlenkedve rázta meg a fejét, mert végtelenül finomra hangolt 
érzékszervei mégiscsak megsejdítettek valamit ezekből a furcsaságokból; sőt, 
olykor-olykor még azt is hallani vélte, hogy szédült szélkakasok nyikordulnak 
egyet-egyet a tábor faházainak kátrányos ponyvával letakart lapos tetőin. Ez a 
másoknak talán kellemetlen csikorgás szinte szakrális zene volt Kázmér fülé-
nek: réges-régi áhítatos estekre emlékeztette őt, amikor lelkét fehéríteni tért 
református templomok tisztítóan fehér falai közé.

A fiú, aki tizenhatodik évét három hete, Szent Iván éjjelén töltötte be, egy dara-
big még andalgott tovább, majd lehorgonyzott egy időre, maga sem tudta, miért, 
az egyik – vérpiros bogyói révén szenvedélyesen tüzelő – bokornál, ahol éppen egy 
szerelmes természetű hím cserebogár gyakorolgatta búgó hangon szerenádját.

A tábor faházaiban sorra gyulladtak ki a fények, melyek egyszeriben felszí-
tották Kázmér oly könnyen lángolni kész tüzét is. S hirtelen, valami végzetes 
vonzóerő hatására, az egyik közeli faház felé lopakodott, s miközben talán el is 
pirult egy kissé, bekukucskált az el nem függönyözött ablakon.

Egy botrányosan szép leányra – valóságos nimfára – esett mohó tekintete. 
Pár pillanatra ki is hagyott a szívverése, de aztán nem közönséges nagyságú 
szaglószervével csak kiszimatolta rögtön, hogy ez a lány soha nem hordta még 
a tornacipőjét három évnél tovább, s  különös képességű ízlelőbimbóival az 
ablaküvegen át is legottan megérezte, hogy a 7-es számú faház tündére málna-
ízű perkálszoknyája alatt hasonló ízű, elbűvölően finom selyemnadrágocskát 
visel. A  bugyi szót persze azért gondolatban csak kimondta Kázmér, s  ettől 
azon nyomban lángba borult az arca, s egyszerre kitörni készülő tűzhányóként 
viselkedett testének egy pontosabban is meghatározható helye.

A lánynak – aki a jelek szerint egyelőre egyedül lakta a faházat – formás kis 
málnaízű füle volt, s mintha mozgékony, fitos orrocskája nem is olyan sokára 
eljövendő nagy kéjek violaszín illatát szimatolgatta volna. A vonzó leányzó or-
rát, bokáját, térdét, combját és egyéb testrészeit már nem is merte ízlelgetni 
Kázmér, csupán teljesen irracionálisan – még önmaga előtt is eltitkolva – illette 
azokat a nyelve hegyével, mint szokták tenni azt fiatal nők intim testrészeinek 
kulináris élvezetére ácsingózó öregurak is, valamely pesti kávéház korzóra né-
ző teraszán ücsörögve, nyár végi napos délutánokon.
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De azt azért azonnal és tévedhetetlenül érezte Kázmér, hogy mindenestül 
málnaízű a lány: ez a buja íz most taglózta le először a kamaszodó ifjút, és 
mindjárt végzetesen. Mert málnaízű volt mindene a lánynak: szeme, szája, orra, 
húsos álla, fülecskéje, teljes testisége. De leginkább málnaízű a haja volt, főleg 
a füle mellett: jól elképzelhetővé téve a fiú számára a test egyéb részei rejtőző 
„hajzatának” ízeit.

S ekkor hirtelen kialudtak a faház fényei. Kázmér még ácsorgott egy da-
rabig az elsötétedett ablak előtt, majd lassacskán saját faháza felé vette útját. 
Szobatársai már aludtak, ketten horkoltak is, de Kázmért ilyesmi most egyál-
talán nem érdekelte. Még egyszer kipillantott a nyári estbe. Azt látta, amit várt: 
a 7-es számú faházban újra égett a villany.

Málnaízű éjszaka ígérkezett.

Írhatta volna: Balassi Bálint 
Táborozóknak való

(A „Már szintén az idő” nótájára)

Ó, én táboroznék, mindig táboroznék:
nyárson készült sültre hévvel ráboroznék,
csókjaimmal hölgyek ajkán záporoznék!

A mezőn napestig nyargalnék lovammal,
a nyergemben ülne előttem egy angyal,
s én még vágta közben sem bírnék magammal.

Ha elibénk állna holmi ökörcsorda,
vetném a kopjákat a véknyukba sorba’
s aztán kegyesemet venném újra sorra.

S jöhetne az éjjel, nem aludnék mégsem –
ha férfi a férfi, legyen mindig résen:
álljon helyt, mikor kell, az asszonyi présben.

Szemem le nem hunynám, így telne az éjjel;
reggel früstökölnék frissen kifejt téjjel –
s nyargalnék egész nap újra szerteszéjjel!
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Írhatta volna: Csokonai Vitéz Mihály 
Szerelemdal az ötakós hordóhoz

Kicsi hordóm, drága kincsem,
nálad szebb a földön nincsen:
ez a forma, ez a termet
pont az én kedvemre termett!

Nem nézek a leányhadra,
inkább a te derekadra,
s nem is kell más a világon,
hogyha dongáidat látom!

Külsőddel is rabul ejtesz,
de bévül még szebbet rejtesz;
gyönyörködöm is ám abban,
amit őrizel magadban!

Elbájol e belső érték,
mit mérni nem pint a mérték,
s nem gyatra, gyenge vagy fakó:
tokaji bor, épp öt akó!

S mert nekem mindig a belső
az értékek közt az első,
csoda-e, ha elvarázsolsz,
szívem közepébe gázolsz?

Tűz vagy, új s új lángra gyújtasz,
égő szerelemre bújtasz –
kérlek vágyva, epekedve:
kicsi hordóm, keljünk egybe!

És hogyha nem hites társnak,
tartsál meg engemet másnak;
üsse a kő, ne gyűrűzz meg:
válassz örök szeretődnek!
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Írhatta volna: Kosztolányi Dezső 
Sárika

Két szeme
lázban ég,
bukszája
tátika,
ilyenkor
arra vár,
csak arra,
Sárika.

Telivér
fehérnép:
nem sűrűn
sárlik a
vágytól oly
tüzesen
kanca, mint
Sárika.

Lángol már,
felőle
jöhetne
pár bika,
de hátha
elégszik
velem is
Sárika.

Ha van mód,
csináljuk,
nem tenni
már hiba,
pártolja
az elvet
lelkesen
Sárika.

Amit vár,
nem éppen
gyengécske
pálcika,
leginkább
dorongot
remélget
Sárika.

Tekerni:
erő kell –
de mégsem
fád iga,
elölről,
hátulról
bírja ám
Sárika.

Legottan
vetkőzik,
felizgat
pár lika,
betérek
beléjük,
ne várjon
Sárika.

Pitymallat,
alkonyat,
folytatjuk
váltig a
vágtákat
szorgosan,
nem lankad
Sárika.

Bár mindig
behódol,
ne hidd, hogy
tán liba,
dörzsölten
dörzsölget,
ahol kell,
Sárika.

Az is jó,
ha néha
van egy kis
mórika,
utána
még jobban
ficánkol
Sárika.

Ötletes
pózokban
de gyorsan
múlik a
másodperc,
az óra,
nem méri
Sárika.

Minden perc,
mely így fut,
napunkon
pántlika,
kössük fel,
ahányszor
tehetjük,
Sárika!
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Híres magyar versek kezdő sorai,  
”kissé” átdolgozva

(A címek is újak, de a sorokban a szótagszám,  
a magánhangzók és azok helye, valamint a ritmika változatlanok)

Hová?

Pityeri szöszke lány, most hova ringsz
a megbuggyant zsigeri kavarásban?

Protekció

Apu révén jutsz a posztra.

Afrikai specialitás

Barna agyar: príma kaja –
titka minő roppant csoda!

Tömör írásmű

Hat oldal ez, de kész regény.

Tanyasi ősz

Szálldos az asztag nedveskés szaga.

Zizi

Szebb, jobb lovat már nem lelek.

Reformkor

Nemzetről szólj, s élj is hív módon!

November végén

Őszi versem zárszó:
rég kihűlt zeném.

Ikarosz

Továbbrepült, merészen, felcsigázva.

A poétáról

Ha tág a lelkület s hevül,
célt szívbe olt a dal.

Bicska Maxi dala

Lebujba félve lép az éj.

Megfejtés

Hová? – Tandori Dezső: Hommage
Protekció – Petőfi Sándor: Falu végén 

kurta kocsma
Afrikai specialitás – Petőfi Sándor: 

Nemzeti dal
Tömör írásmű – Kosztolányi Dezső: Ha 

volna egy kevés remény…
Tanyasi ősz – Tóth Árpád: Lélektől lé-

lekig
Zizi – Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt 

engemet…
Reformkor – Csokonai Vitéz Mihály: 

Tüdőgyulladásomról
November végén – Csokonai Vitéz Mi-

hály: A Reményhez
Ikarosz – Vörösmarty Mihály: A meren-

gőhöz
A poétáról – Vörösmarty Mihály: Szózat
Bicska Maxi dala – József Attila: Altató




